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تخصصی  م���رک���ز  اول���ی���ن 

آم��وزی  توانبخشی و حرفه 

معلوالن شهرستان فریمان 

با عنوان »مهرسام« با حضور  

اجتماعی  معاون  جانشین 

اداره کل بهزیستی  استان 

خ��راس��ان رض����وی، م��ع��اون 

فرماندار و تعدادی از مسئوالن ادارات  و خانواده معلوالن 

افتتاح شد.جانشین معاون اجتماعی بهزیستی استان 

خراسان رضوی در این مراسم با تشکر از زحمات »محمود 

برزگر«سرمایه گذار و مدیر این مرکز گفت:همه باید کمک 

کنیم تا افرادی را که دارای مشکات ذهنی و عقب ماندگی 

هستند یاری کنیم.»دکتر محمدکتابی«گفت:افرادی که در 

این مرکز بکارگیری می شوند به نسبت دیگر افراد کم توان 

ذهنی از شرایط بهتری برخوردار هستند ، لذا اگر چه این 

مرکز در ابتدای امر با مشکات و کمبودهایی روبه رو خواهد 

بود اما این نوید را می دهم که در سال آینده اعتبارات خوبی 

به این بخش اختصاص یابد.معاون فرماندار فریمان هم با 

اشاره به این که هر کاری در جامعه با انگیزه و هدف شکل 

می گیرد گفت:انگیزه و عشق در این مرکز به خوبی دیده می 

شود چرا که همه اعضا و کارکنان آن با عشق و ایمان به کار پا 

به عرصه فعالیت و خدمت به کم توانان ذهنی گذاشته اند.

جوادتیموری با اشاره به این که دو هزارو 500 معلول در 

شهرستان فریمان زندگی می کنند گفت:امیدوارم با آگاه 

سازی خانواده ها در آینده نزدیک شاهد کاهش آمار معلوالن 

در سطح شهرستان باشیم.وی در پایان با بیان این که نگاه 

مدیر و پرسنل این مرکز اجتماعی و مردمی توانمندسازی 

معلوالن است از زحمات » محمود برزگر«مدیر مرکز تقدیر و 

تشکر کرد.رییس اداره بهزیستی شهرستان فریمان بااشاره 

به این که یکی از نکاتی که در این مرکز به طور ویژه به آن 

پرداخته می شود توانمندسازی معلوالن کم توان ذهنی 

است گفت:امیدوارم با آغاز به کار این مرکز شاهد ارتقا و رشد 

فعالیت های ذهنی معلوالن در عرصه های مختلف باشیم.

مهندس حمید بردبارگفت: اداره بهزیستی شهرستان 

فریمان بر اساس رسالت انسانی ،ایمانی و قانونی خود 

وظیفه ارائه خدمات به طیف وسیعی از افراد از قبل تولد تا 

سالمندی را برعهده دارد ، لذا پرداختن به معلوالن کم توان 

ذهنی بخشی از وظایف  جامعه هدف بهزیستی می باشد.

رئیس مرکز تخصصی توانبخشی و حرفه آموزی معلوالن 

شهرستان فریمان هم با بیان این که معلولیت پدیده ای 

اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ،پزشکی ،تربیتی و آموزشی 

است که از هر نظر باید به آن توجه شود گفت: خوشبختانه در 

جوامع امروزی برای ترمیم توانایی معلوالن روش ها و مراکز 

مؤثری احداث شده است.محمود برزگر گفت: حقیقت تلخ 

این است که در شهرستان فریمان 712معلول ذهنی وجود 

دارد لذا با توجه به این شرایط تصمیم گرفتیم مجوز مرکز 

حرفه آموزی معلولین باالی 14 سال را  از سازمان بهزیستی 

دریافت کنیم.برزگر گفت: توانبخشی مرکز با بهره گیری 

از پزشکان و کارشناسان زبده و مربیان متخصص خدمات 

مختلفی را در زمینه گفتار درمانی ، بهبود یا درمان اختاالت 

گفتاری و زبان، لکنت زبان و... انجام می دهد و کاردرمانی 

مرکز نیز با ه��دف تقویت ق��وای جسمانی  اف��راد معلول، 

انواع فلجی ، فلج مغزی و تصادف به وسیله حرکت درمانی 

،ب��ازی درم��ان��ی،آب درمانی و موسیقی درمانی،مشاوره 

روانشناسی خانواده و کودکان، اجرای تست های هوش 

و ...فعالیت می کند.برزگر در خصوص کارگاه های حرفه 

آموزی مرکز گفت:این کارگاه ها شامل کارگاه معرق کاری 

،گلیم،تابلوفرش ،شال و روسری ، جاروبافی ، سبدبافی 

و... می باشد و هدف ما نزدیک کردن گروه های مختلف 

معلول به زندگی عادی و معمولی است تا معلول از حالت 

سربار ب��ودن ب��رای خانواده و جامعه به ف��ردی فعال برای 

جامعه درآید.وی در پایان از تاش ها و زحمات مسئوالن و 

کارکنان اداره بهزیستی و به خصوص مهندس بردبار رییس 

اداره بهزیستی شهرستان فریمان برای راه اندازی این مرکز 

تقدیر و تشکر کرد. شایان ذکر است این مرکز در فضایی 

بالغ بر 400  مترمربع در خیابان امام خمینی5 فریمان با 

اعتباری بالغ بر 30میلیون تومان توسط بخش خصوصی 

راه اندازی شده است.

افتتاح اولین مرکز تخصصی توانبخشی و حرفه آموزی معلوالن در فریمان


